
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., великогабаритну, 40 
кв.м, кімната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, 2-й 
поверх, р-н ЛПЗ, ціна за домовленістю. 
Можливий обмін на двокімн.кв. з допла-
тою. (096) 9804353; (095) 4249951

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 4-й 
поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 кв.м, 
капітальний ремонт (електрика, вода, 
вікна, плитка). (050) 6857370; (095) 
7103769

  Двокімн.кв., р-н вул.Рівненської, заг.
пл.53.5 кв.м, ремонт, меблі, автономне 
опалення, 3/4-пов.  буд., побутова 
техніка від власника, 564000грн. (095) 
6764785; (050) 1757388

  Трикімн.кв., ринок "Північний", 6/9-
пов. буд., євроремонт, лоджії засклені, 
дубовий паркет, окрема кладовка. 
Терміново, від власника хороший торг. 
(050) 1677222; (067) 7704269; (063) 
2127873

  Трикімн.кв., заг.пл.64 кв.м, зроблений 
ремонт, 4-й поверх, чеський проект, 2 
балкони засклені, вікна, двері нові, плит-
ка, сантехніка нові. (063) 8380651

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5/5-пов. 
цегл. буд., перепланування, ремонт, кон-
диціонер, балкон засклений, зроблений 
дах, частково вмебльовану, 500000грн. 
Власник. (066) 7451855; (068) 8488455

  Чотирикімн.кв., великогабаритну, 130 
кв.м, просп.Собороності, 5-й пов., євро-
ремонт, авт. опалення, кондиціонери, 
лоджія і балкон засклені та утеплені, під 
охороною, є гараж 26 кв.м,  вис.4.5м, під 
охороною, підвал. (095) 7438198

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н школи), 
приватизовану земельну ділянку 0.15га 
(24х60м), під забудову, світло - 70м, газ- 
300м, школа, дитсадок сільрада- 500м, 
50000грн. Власник. (098) 2680485

Обміняю будинок у с.Баківці 110 
кв.м, після капремонту, ділянка 

0.50га та трикімн.кв., в центрі Луць-
ка, 4/5-пов. цегл. буд., на велико-

габаритну квартиру у Луцьку. Або 
продам будинок.   (066) 4355082

Обміняю будинок у с.Баківці 110 
кв.м, після капремонту, ділянка 

0.50га на двокімн.кв., в централь-
них р-н міста, Розгляну всі варіанти. 

(066) 4355082

  Котів Ківерцівського р-ну, дерев'яний 
будинок, 60 кв.м, є сарай, льох, криниця, 
сад, земельна ділянка 0.30га, поряд 
газопровід, 20км до Луцька. (067) 
6734027; (099) 2747412

  Будинок, Луцьк, р-н Львівської, 
вул.Н.Ужвій, 75 кв.м, всі комунікації, зе-
мельна ділянка 0.055га. (095) 1556601

  25км від Луцька, с.Угринів будинок, є 
газ, вода, усі надвірні споруди, асфаль-
товане подвір'я, ціна за домовленістю. 
(050) 8062883

  Луцьк, вул.Гнідавська, будинок старий, 
в жилому стані з присадибними будів-
лями, 50 кв.м, 3 кімнати, кухня, туалет, 
ванна, приватизована з/д 0.10га + 0.09га 
в постійному користуванні, можливе 
відновлення ставка. (067) 9593508

  Луцьк, 1/2 частину будинку,  вул.
Гнідавська, заг.пл.73 кв.м, усі комунікації, 
євроремонт, гараж, підвал. (0332) 
260911; (066) 5434373

  Боголюби, дві земельні ділянки 
по 0.11га, з документами. Терміново. 
(095) 1854343

  Дачу на масиві Калина, с.Промінь, 
земельна ділянка 0.06га, є цегляний 
будинок, світло, вода на ділянці. (050) 
4382386

  Воротнів, земельну ділянку 0.37га, 
приватизовану, 35000грн. Терміново. 
(066) 9188449

  С.Боратин, земельну ділянку 0.24га, 
0.12га, приватизовану, під житлову 
забудову, зручний доїзд, комунікації, є 
сусіди, від власника. (099) 7777718

Романів, земельну ділянку, з 
дерев'яним будинком, 34.3 кв.м, 

газ, вода, світло. (050) 9325900; 
(050) 2661937

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.12га, ціна за домовленістю. (099) 
4036315; (066) 2250425

  15км від Луцька, земельні ділянки 
0.37га, 35000грн та 0.27га 40000грн. 
Терміново. (066) 9188449

  Земельна ділянка 0.13га, приватизо-
вана, під забудову, с.Забороль, права 
сторона, поруч ліс, прямокутна, комуні-
кації поруч, є свердловина, фундамент з 
цоколем з червоного граніту, недорого. 
Телефонуйте - домовимося! (066) 
3961884; (068) 6348048

  15км від Луцька, будинок, 2 кімнати, 
коридор, комора, підвал, садок, 
земельна ділянка 0.35га, на подвір'ї 
колонка, газ поруч. (095) 7446613; 
(099) 5133123

  Забороль, земельну ділянку 0.23га, 
приватизовану, біля дороги, в р-ні шко-
ли, є газ, світло, вода. (095) 6526372

Рибне господарство 11га, 25км 
від Луцька, стави зариблені 100%. 

Можливий обмін на автомобілі, 
розгляну варіанти. + є жилий буди-

нок з вигодами. (096) 6359139

Продам. Рибне господарство 100% 
зариблене, 9.6га, 25км від Луцька. 

(098) 6003127

  Гараж цегляний в кооп."Транспорт", 
р-н автозаводу, 6х3.5м, оглядова яма, 
підвал, документи. (050) 6857370; 
(095) 7103769

Здам

  Здам окрему кімнату для однієї дівчи-
ни та окрему кімнату для двох працю-
ючих дівчат, р-н ринку "Завокзальний". 
(095) 3512678

  Здам. Двокімн.кв., можна студентам 
або сім'ї без дітей, просп.Волі, (поблизу 
зубної поліклініки). (066) 2684064

  Візьму на підселення в окрему кімнату 
в авокімн.кв., 1-2 працюючих хлопців, 
без господаря та посередника, вул.
Кравчука. (095) 3512431

  Здам. Однокімн.кв., на тривалий 
термін, у хорошому стані, р-н залізн.
вокзалу. (095) 9330049

  Візьму на квартиру хлопця, про-
живання без господарів, 400грн за все. 
(096) 7424113

  Здам.  Двокімн.кв., в новобудові, 40-й 
квартал, (євроремонт, повністю вмеб-
льована, Інтернет). (050) 8003334

  Здам. Чотирикімн.кв., центр, євро-
ремонт, повністю вмебльована, ціна за 
домовленістю. (050) 3785395

  Здам кімнату в гуртожитку, вул.Ко-
вельська, під офіс або житло. Недорого. 
(050) 8011927

  Здам. Трикімн.кв., р-н ГМ "Там Там", ре-
монт, повністю з меблями та побутовою 
технікою.  (067) 3341505

  ЗДАМ ДВІ КІМНАТИ У ПРИВАТНО-
МУ БУДИНКУ, НЕДОРОГО., Є ГАРАЖ. 
(097) 8101691

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-350 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручний доїзд, охорона, ціна від 

10грн/кв.м.  (050) 3782022

Здам. В оренду склад 120 кв.м та 
здам або продам офісні приміщен-
ня, у м.Луцьку по вул.Потебні, є  ав-
тостоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (0332) 260797; 
(050) 3397002

Здам. В оренду два перукарських 
місця в салоні краси, усі зручності + 
пральна машина. (099) 4021511; 

(066) 6257317 

Послуги

Ремонт пральних машин-автоматів: 
"Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Арістон", 

"Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 

AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж 
запчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончикигаражі, блок-

пости, гаражі та ін. металоконструкції. 
Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (098) 9071417

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по області. 
www.Youtube 11jodia. (050) 1772873, 
Ігор; (097) 6107769; (093) 5466798

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підві-
коння, сходи, лицювальна плитка, 

столешниці.  (067) 420 47 01, (067) 
500 13 81, (0332) 24 25 94

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

Послуги електрика. Продаж, монтаж 
кондиціонерів. (0332) 285556; (066) 

1980828

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, вітчиз-
няних, заміна компресорів, термостатів, 
заправка фреоном, виклик майстра 
платний. (050) 6313413

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. До-
ставка безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282, Луцьк, вул.
Рівненська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

Доставка питної води з Оконського 
джерела. (099) 6398063; (096) 

7493732

Автомото
  Куплю. Автомобіль Мерседес, Ауді, 

БМВ, Фольксваген-Гольф та будь-який 
на волинській реєстрації (можливий 
дрібний ремонт). (050) 9577838

  Встановлення газобалонного об-
ладнання на а/м та його ремонт. (050) 
3781081

  Зварювально-рихтувальні роботи, 
фарбування, полірування, ремонт 
бамперів, антикорозійна обробка, 
форма оплати будь-яка. Видаємо акти 
виконаних робіт. (099) 7541615; (067) 
7473739, Луцьк вул.Островського, 16

  Продам. КамАЗ-5511, -55102. (067) 
3390539; (068) 0603400

  Продам. ЗАЗ "Ланос" 2013р. Розгляну 
різні варіанти оплати (можна частина-
ми). (096) 8376262; (066) 1687104, Віта

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, карто-

плекопачки, трактори, косарки та інша 
техніка. (067) 3910253; (066) 8701542 

  Продам. Форд-Фієста 1990р., газ, на 
ходу, без документів, 5000грн. (050) 
6650980

  Продам. Комбайн СК-5 "Нива". (067) 
3390539; (068) 0603400

  Сидіння для а/м, у хорошому стані, 
асортимент оновлюється. Сидіння в 
основному від: "Renault-Espase", "Scenic", 
"VW Sharan", розкладні, трансформери. 
(066) 6276665

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, прес-

підбирачі, різні марки; борони, 
косарки роторні, кінні; плуги, 

саджалки, культиватори, сівалки та 
ін. з Польщі. (099) 0834091; (067) 

1253737

Преспідбирачі, комбайни зерноз-
биральні та ін. с/г техніку та запчас-

тини. Асортимент товару на сайті: 
www.fermeragro.com.ua. (0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; (066) 
5281360

Будівництво

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка. (068) 

1659117; (063) 3102170

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ТОР-
ФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, 
ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

  Продам. Пісок крупно дрібнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

Продам. Ракушняк кримський. 
Можлива доставка. (050) 3781113

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

  Продам. Блоки будівельні та блоки 
"рваний камінь" на огорожу. с.Забороль. 
(097) 7163642; (050) 0244080

  Виконую ремонтно-будівельні роботи: 
монтаж гіпсокартону, плитка, шпаклівка, 
вкладання блоків, цегли, бетонні робо-
ти. (096) 6566941

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений. Металочерепиця, 
металопрофіль та металопрофіль 

двосторонній кольоровий, Польща, 
Німеччина. Мінвата, власне ви-

робництво.  (050) 7249777; (097) 
9143605

  Продам. Шпали залізобетонні під фун-
даменти (огорожі); двотаври, металеві 
труби; дуб кругляк, дошка для підлоги. 
(0332) 757593; (067) 3329246

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи "під ключ". (050) 6709075

  Продам. Цеглу б/в, білу та червону, 
шифер, балки, крокви дошки, все б/в, у 
хорошому стані, В мішках та насипом: 
пісок, щебінь, відсів, керамзит та земля 
на вимостку. Можлива доставка на 
поверх, вивіз сміття. (050) 7227271; 
(096) 8000567

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (068) 0274679

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід дереви-
ни, за індивідуальними замовленнями. 
Власне виробництво, заміри, помірні 
ціни. (099) 9246770

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук, встановлення будь-яких 
світильників, стельових карнизів та 
поклейка плінтусів. Стелями можна 

пишатися!  (0332) 269182; (066) 
5922882; (097) 6808868

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз будівельного 
сміття. (050) 6097986; (098) 9125884

  Продам. Цеглу, пісок, щебінь, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз будівельного 
сміття. (066) 7181178; (066) 7181172

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. 
(095) 5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИДКО 
ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами на 

сайті www.fayna-kovka.prom.ua (050) 
2962314; (097) 6139185

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, земля на вимостку. Достав-
ка. Вивіз будівельного сміття.  (099) 
3374034; (096) 9943100

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з до-
ставкою. (050) 3381564; (098) 7585943

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (063) 4777326; (050) 
6891579; (096) 9905080

Блоки будівельні (стінові, для ого-
рожі, перестінні), "рваний камінь", 
цеглу "рваний камінь", 3.5грн/шт., 

бруківку, залізобетонні огорожі, бе-
тонні каналізаційні люки, сходи та 

інші бетонні вироби. Висока якість, 
доставка. Робочі дні понеділок-

п'ятниця, 8.00-16.00. Вихідні субо-
та-неділя. (0332) 290078; (050) 

3780078; (098) 0800078

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь, 
граніт та базальт різних фракцій, в/п 
8-30т. З доставкою. (050) 9450064; 
(095) 3272280

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, грунт. 
Доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. Вивіз буді-
вельного сміття. (095) 8625177; (050) 
2715808

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, під-
віконня, ковпаки на стовпці, парапети, 
короби вентиляції, різного кольору. 
(097) 9413869; (095) 7075945 

  Продам. Щебінь різних фракцій, від-
сів, пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 
торф, земля на вимостку. Можлива 
доставка. (050) 5299520

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(099) 6274707

  Свердловини та їх обслуговування, у 
Волинській обл. (050) 5178751; (096) 
4633888; (066) 5726636

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, клею 
шпалери. (0332) 252391; (067) 1259857

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декора-
тивні штукатурки, обшиваємо вагонкою, 
вкладання підлоги, ламінат, паркетна 
дошка. (0332) 299602; (066) 7549017

Ремонтні роботи: шпаклівка, штка-
турка, гіпсокартон, плитка, ламінат, 

шпалери та ін. Досвід роботи, різ-
ний об'єм і складність робіт; ремонт 

"під ключ". (095) 7293777; (093) 
7158831, Олександр

  Якісний ремонт, великий досвід ро-
боти: гіпсокартон, шпаклівка, шпалери, 
плитка, ламінат, сантехніка, електрика. 
(095) 9357818; (050) 0757527

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та ін. 
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454

  Заміна труб, лічильників, унітазів, уми-
вальників, радіаторів, монтаж опалення, 
котлів, колонок, бойлерів, каналізація, 
тепла підлога, водопровід, якість вища 
за ціну. Ліц.АА №068300 24.04.04р., 
ВОДА. (0332) 231510; (050) 9071397

  Виготовлення євродерев'яних вікон та 
балконних рам (зі склом, склопакетами), 
обшивання вагонкою, якісно, недорого. 
(095) 8975952; (096) 9690596

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

Ремонт у Вашій кімнаті: гіпсокар-
тон, шпаклівка, підлога. Якість, 

досвід, "ціни не кусаються". (099) 
7401095; (097) 8544994, Сергій

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274

  Внутрішні роботи: монтаж гіпсокар-
тону штукатурення, шпаклювання, 
настилання ламінату, вкладання плитки, 
клеєння шпалер, відновлення відкосів, 
фарбуваня, ремонт електрики. (095) 
0376571

Стяжки, штукатурка (станція), гіпсо-
картон, шпаклівки, відкоси, плитка, 

вагонка, ламінат. (095) 5465270 

Робота

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, помідорів, 

огірків, грибів, парники, теплиці, 
м'ясний цех, ферми, будівельники, 
с/г робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (066) 7466549; 

(096) 4932837, Андрій

  Підприємству потрібен водій кат.С, 
досвід роботи на газовому обладнанні. 
(0332) 234474

  ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 
БАРМЕН (ДОСВІД РОБОТИ, ЗНАННЯ 
КАСОВОГО АПАРАТУ), ОФІЦІАНТ, КУ-
ХАР. ГРАФІК РОБОТИ ТИЖДЕНЬ ЧЕ-
РЕЗ ТИЖДЕНЬ, ГІДНА ОПЛАТА ПРАЦІ. 
(066) 8888803; (066) 8704112

  Потрібні продавці у продуктовий 
магазин по вул.Львівській, вул.Ветеранів 
(33-й квартал), бульв. Дружби народів 
(р-н ЛПЗ,), вул.Дубнівська. (050) 
8608406

Терміново потрібен на роботу 
агроном, комірник, продавець в 

магазин "Насіння". (0332) 250308

Потрібен на роботу бухгалтер з 
д/р, знання 1С Підприємство V7.7 

(прихід, розхід, переміщення, пере-
оцінка, складський облік, обробка 

звітності, податкова звітність). 
(0332) 250308, 255187

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення, реєстрація, анкети, 
страховки. Вакансії у Польщі: швачки, 
будівельники, зварювальники, водії-
далекобійники, с/г роботи. Доглядаль-
ниці, будівельники у Німеччину. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25.

  В кафетерій потрібні: офіціанти, куха-
рі, бармени, адміністратор, прибираль-
ниця.  (099) 6373869; (099) 7910735 

  Потрібен на роботу бармен, офіціант, 
кухар (050) 9201322; (050) 6683200

Терміново візьму на роботу в 
піцерію у "Порт-Сіті": сушистів, офі-
ціантів, піцайол і барменів. Графік 

роботи позмінний. (095) 2487253; 
(067) 3857087

  Потрібен продавець-консультант. 
(050) 7714768

  Потрібен на роботу пекар та тістозамі-
шувач. (093) 8124356

Потрібен на роботу офіціант. 
(095) 2168112

 Шукаю няню для другокласника, від-
повідальну, енергійну та комунікабель-
ну. (096) 2583081

Потрібні на роботу торгові пред-
ставники, можна без досвіду 

роботи, бажано з власним а/м, з/п 
висока. (066) 7805835

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: ЗАВІДУВАЧ 
СКЛАДОМ, РОБОТА ПОЗМІННА, З/П 
4000ГРН; ТОРГОВИЙ АГЕНТ - БАКА-
ЛЕЙНА ГРУПА ТОВАРІВ; ЕКСПЕДИТО-
РИ. (0332) 784990; (050) 7098855

  ЗБІР полуниці, вишні, черешні, теплиці 
парники, ферми, м'ясокомбінати, риб-
база (різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи,  польові роботи, швачки, буді-
вельники, зварювальники та електрики, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768

  ЗБІР ПОЛУНИЦІ, ЧЕРЕШНІ, ВИШНІ. 
З/П ВИСОКА, НАЯВНІСТЬ ЗАКОРДОН-
НО ПАСПОРТУ, ВІЗОВА ПІДТРИМКА. 
(066) 0321909; (093) 8317549

  Потрібні працівники для збору полу-
ниці в Луцькому районі, с.Смолигів. 
(050) 2420727; (050) 9668764

Запрошуємо на роботу мулярів, 
бетонярів та підсобних робітників. 
(0332) 787020; (097) 4082730

  Потрібні менеджери з реклами, з/п 
за домовленістю. (096) 4165091; (066) 
7434487

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ КУХА-
РЯ. (0332) 266245, ПІСЛЯ 12.00; 
767497
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ !
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта» повідомляє,  що в усіх відді-
леннях поштового зв’язку м. Луцька та районних центрах області  при-
ймаються відправлення міжнародної прискореної  пошти  (ЕМS).
Служба міжнародної прискореної  пошти  (ЕМS) є фізично найшвидша з 
поштових служб.
У відправленнях міжнародної прискореної пошти (ЕМS) пересилаються 
предмети і документи, що дозволені до пересилання в міжнародних 
поштових відправленнях.
Запакування відправлень міжнародної прискореної пошти (ЕМS) 
повинно відповідати характеру вкладення та виключати можливість 
пошкодження вкладення при перевезенні.
Відправлення міжнародної прискореної пошти (ЕМS) приймаються від 
фізичних осіб у відкритому вигляді, а від юридичних – у закритому ви-
гляді, опечатані печаткою відправника.
За детальною інформацією про надання вказаної послуги звертайтеся у 
відділення поштового зв’язку.
Скористайтеся нашою пропозицією – адже це для Вас буде вигідно і 
зручно.

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна територіальної 
громади Локачинського району Волинської області.

Продавець — Локачинська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 25743699.
лот І – нежитлове приміщення, приміщення аптеки літера „А-1”, загальною площею 107,0кв.м.  
Місцерозташування – вул. Центральна, 75, с. Привітне, Локачинського району, Волинської 
області. Рік побудови – 1948, загальна площа – 107,0 кв.м. ,  площа забудови – 120,2 кв.м., об’єм 
– 380 куб.м. Конструктивні елементи: фундаменти – ц.бій; стіни – цегла; перекриття – дерево; 
підлога – дошки; покриття – шифер; сходи – бетон. Середньозважений фізичний знос – 60%. По-
чаткова ціна лоту – 41135,00 грн. без урахування ПДВ.  Кадастровий номер земельної ділянки 
– 0722484600:01:000:1036. Питання землекористування вирішується покупцем після укладання 
договору купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 4114,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону та 
плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. Аукціон відбудеться через 
20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін 
прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку аукціону. З питань подачі 
документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання іншої додаткової інформації 
звертатись у філію “Волинський аукціонний центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 
09.00.год. до 17.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом про-
дажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год. за місцем його знаходження 
(вул. Центральна, 75, с. Привітне, Локачинського району, Волинської області).


